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Čerstvé zprávičky z Barevné, Sedmikráskové a Růženko-šípkové školičky 
 
1. Mateřská škola Dr. E. Beneše realizovala projekt Motýlí zahrádka. 
 

Důvodová zpráva: Projekt je přirozeným pokračováním předchozích projektů spojených s 
výsadbou stromů (Zahrada plná barev) a ochrany přírody (Zadržme vláhu v krajině) a ( 
Začmelujeme). 
Děti měli příležitost pozorovat jednu z nejúžasnějších přírodních proměn hmyzí říše. Sady 
motýlů, které jsme zakoupili z výtěžku vánočního jarmarku, umožnily dětem sledovat vývoj 
motýlů druhu Babočka bodláková od housenek až po překrásně barevné motýly. S motýlí 
zahrádkou jsme sledovali vývoj živých housenek postupně se transformujících do překrásně 
barevných motýlů. Celý proces je plynulý, bezpečný a umožnil dětem pochopit jednu z 
nejzajímavějších proměn přírody - metamorfózu. První fáze bylo pozorování průhledných 
misek s housenkami, s dostatkem krmení až do fáze zakuklení. Pak se kukly opatrně přesunuly 
do chovné síťky a tam se vylíhli motýlci. Předposlední fází bylo pozorování, krmení a přímá 
interakce dětí s tímto hmyzem. Po několika dnech pozorování nastává poslední fáze, a sice 
vypouštění motýlů zpět do přírody. 
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2. Mateřská škola Dr. E. Beneše připravila pro předškoláky přespávání ve školce. 
                                                          „ Noc se Šípkovou Růženkou“ – budova J. Holuba 
                                                          „ Cesta za pokladem kralupských strašidel“ – budova E. Beneše 
                                                          „ Noc s pohádkou“ – budova U Jeslí 
 
 
Důvodová zpráva: Nadstandardní aktivita ve formě přespávání v mateřské škole má za účel 
posilování psychické odolnosti dětí, získávání relativní citové samostatnosti, uvědomování, že za 
sebe a své jednání odpovídají a nesou důsledky, prosazování se, ale i podřízení pravidlům 
společenství, ale především rozloučení se s mateřskou školou. 
 
 
 
3. Mateřská škola Dr. E. Beneše se po dvouleté pauze opět rozhodla realizovat Školu v přírodě. 
 
Důvodová zpráva: V období od 6. do 12. června 2022 odjíždí předškoláci ze Žluté a Růžové třídy 
budovy E. Beneše do Kořenova na školu v přírodě. 
 
 
 
4. Mateřská škola Dr. E. Beneše nechala přeložit, díky zřizovateli, střechu na budově J. Holuba a 
dále díky sponzorskému daru firmy Davídek – DKE s.r.o. opravila rozpadlou římsu v průčelí téže 
budovy. 
 
Důvodová zpráva: Únorové nepříznivé počasí v podobě silného větru utrhlo několik plechů na 
střeše budovy J. Holuba. Při její opakované opravě bylo firmou p. Kozaňáka zjištěno, že je nutné 

překotvit celou střešní krytinu, k čemuž došlo v květnu 2022. 
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V rámci opravy, kdy byla poprvé k její realizaci použita výsuvná plošina, bylo možné si detailně 

prohlédnout stav střechy. Jinak je střecha kontrolována pouze z půdy.  

Při opravě byla odhalena poničená část zdiva v hlavním štítu po levé straně (pohled od Vltavy). 

K zakrytí díry ve střeše byla použita krátká deska (termín opravy před rokem 2014), která 

způsobila zatékání do obvodového zdiva a následnou vlhkost šatny v přízemí budovy.  
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5. Mateřská škola Dr. E. Beneše vyhlásila zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 
2022/2023. 
 
Důvodová zpráva: K zápisu přišlo celkem 113 dětí. Z toho 9 povinně předškolně vzdělávaných. 
Z těchto devíti dětí 2 zažádali o předškolní vzdělávání individuální formou.   Vzhledem k tomu, že 
má mateřská škola pro nový školní rok 77 míst, přijala 77 dětí, které splnily všechna tři zákonem 
stanovená kritéria a sice, očkování, spádovost a dosažení 3 let věku do 31. 8. 2022.  
 
 
6. Mateřská škola Dr. E. Beneše respektovala rozhodnutí zřizovatele o zrušení plánované 
rekonstrukce elektro rozvodů a GASTRO provozu v budově J. Holuba. 

 
Důvodová zpráva: Plánované rekonstrukce byla, dle sdělení zřizovatele ze dne 23. května 
2022, z r u š e n a. Důvodem je dodavatelem avízované opoždění dodávky kuchyňské zařízení 
– listopad 2022. Mateřská škola přijala, vzhledem k shora popsané změně, nová organizační 
opatření pro organizaci konce školního roku 2021/2022 a následující prázdninový provoz. 
 
Červen 2022  
Provoz mateřské školy Dr. E. Beneše, detašované pracoviště J. Holuba 153, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou, bude, na základě § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném 
znění a po projednání se zřizovatelem, viz Usnesení Rady města č. 3 ze dne 2. února 2022, 
p ř e r u š en a to na období od 6. do 30. června 2022.  
 
Červenec 2022  
Předškolní vzdělání dětí z budovy J. Holuba v měsíci červenci 2022 proběhne v budově J. Holuba 
v běžném provozním režimu. Úhrady úplaty i zálohového stravného se nemění.  
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Srpen 2022  
V měsíci srpnu 2022 otevřeme prázdninový provoz v budovách E. Beneše a J. Holuba. 
Na prázdninový provoz přihlašujete své děti písemně a závazně do 31. května 2022 a do 20. června 
2022 uhradíte platby za stravné i úplatu. Žádosti nebo poplatky neuhrazené v termínu budou 
vyřazeny.  

 
Mateřská škola se omluvila všem rodičům za komplikace, které nezpůsobila. 
 
 
květen 2022                                                                                                                              Mgr. Pavla Kicková  
                                                                                                                                                        ředitelka MŠ 


